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PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT
-

Pastoor Paul Daggenvoorde
 06 – 39170407
 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
 06 - 20874866
 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus
 06 - 30098833
 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée
 06 - 41252558
 c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

OPENINGSTIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.
 5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl
RK BEGRAFENIS VERENIGING OVERDINKEL
In geval van overlijden van een lid van de RK Begrafenis
Vereniging Overdinkel, kan contact worden opgenomen met de
uitvaartleidster van de vereniging, mevrouw Nettie Roozeboom
 06-13952320
UITVAARTCOÖRDINATOR MARIA VLUCHT
 06-22950931
PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.
 053-5381304  gastdamesgmpo@kpnmail.nl

Gerardus Majella
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LOCATIERAAD OVERDINKEL
Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242
Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238
Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608
Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)
Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren)
 5388242 of 06-26518335
Vieringen GM kerk live te volgen via YouTube
Bijna alle vieringen in onze GM kerk worden online gestreamd via
ons YouTube kanaal “Gerardus Majella Overdinkel”.
Op het YouTube kanaal staat aangegeven welke vieringen U
on-line kunt volgen.
Als een viering wordt gestreamd dan kunt U deze live volgen via
ons YouTube kanaal waar ook eerder gestreamde vieringen terug
zijn te zien.
De vieringen worden gestreamd via ons Gerardus Majella
Overdinkel YouTube kanaal, dat U kunt vinden onder:
https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1M
g. Het kanaal is ook te vinden door naar http://www.YouTube.nl
te gaan en dan in de zoekbalk “Gerardus Majella Overdinkel” in
te geven. Ook is het kanaal te vinden via de website van Maria
Vlucht: http://www.mariavlucht.nl. Als U zich op ons YouTube
kanaal abonneert, (gratis) kunt U tevens een herinnering
instellen, zodat U een berichtje krijgt elke keer als er een nieuwe
viering wordt klaargezet of als de live uitzending start.
Heeft U moeite met het vinden van ons YouTube kanaal? Neem
dan even contact op met het parochiecentrum, dan proberen we
U verder te helpen.
Met het online uitzenden van vieringen hopen we dat ook
diegenen die op dit moment niet meer naar onze kerk kunnen of
willen komen, toch bij onze geloofsgemeenschap betrokken
zullen blijven.
Locatieraad Gerardus Majella Overdinkel

Gerardus Majella
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BEGRAAFPLAATS
Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl.
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de
Begraafplaats commissie.
Leden commissie:
Hans Morshuis
- beheerder
 053-5382178
Tonnie Breuker
- beheerder/onderhoud  053-5383309
Johan Abbink
- penningmeester
 06 -53522751
Joke Kupers
- kerkhof archief
 053 5384051
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl

Opgeven intenties
Als u een intentie hebt opgegeven en betaald voor een van de
vieringen die door de corona crisis niet zijn gehouden, mag u op
een later tijdstip, als er weer vieringen zijn, aangeven wanneer u
alsnog de intenties wilt melden.
U kunt intenties opgeven en betalen bij de gastdames op de
vrijdagmorgen of door deze te mailen naar
gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.
Intenties voor de vieringen van 2 december tot 27 januari 2022
moeten zijn doorgegeven vóór 26 november 2021 als u deze in
het volgende parochieblad vermeld wilt zien.
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en
met de donderdag vóór het weekend. Ze worden dan niet
gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de viering.

KERKBIJDRAGE GERARDUS MAJELLA PAROCHIE
De stand van de kerkbijdrage per 2 oktober 2021
bedraagt € 12.827,82. Deze stand is inclusief de extra giften
naar aanleiding van de oproep in het parochieblad.
Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink
(jhuitink@outlook.com)
Gerardus Majella
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REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriët Poorthuis
 06-53117229
Irma Westenbroek
Kopij voor het parochieblad:
Het volgende parochieblad komt uit op 2 december 2021.
Kopij kunt u tot 26 november 2021 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com
Het laatste parochieblaadje Nr.6 van 2021 komt uit op:
2 december, het eerstvolgende in 2022 op 27 januari.

Bezorging parochieblad
Voor vragen over de bezorging parochieblad H. Gerardus Majella
kunt u terecht bij:
Annie Fleer 053-5381031
Claudia Postma 06-23029375

Pastorale Weekwacht
40
41
42
43
44
45
46
47
48

4 – 10 okt
11 - 17 okt
18 – 24 okt
25 – 31 okt
1 – 7 nov
8 – 14 nov
15 – 21 nov
22 – 28 nov
29 nov – 5 dec

Gerardus Majella

Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld

06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866
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***We feliciteren de volgende kroonjarigen ***
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 oktober is Mevr. Sjeel 80 jaar geworden
6 oktober is Dhr. ten Donkelaar 85 jaar geworden
12 oktober wordt Mevr. Meulenbroek 85 jaar.
20 oktober wordt Dhr.Stappenbeld
jaar!
21 oktober wordt Dhr. Hergink 90 jaar.
29 oktober wordt Mw. Olde Hanter 80 jaar.
16 november wordt Dhr. Van de Vegt 85 jaar.
23 november wordt Mevr. Fiselier 85 jaar.
27 november wordt Dhr. Kupers 80 jaar.

We feliciteren U allen hartelijk met uw
verjaardag en wensen u een hele fijne dag!

Gerardus Majella
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Opgave project ‘Over de drempel’ 2022
Voorbereiding Eerste heilige Communie in
Maria vlucht
De voorbereiding van kinderen uit groep 4
en hoger zal begeleid worden door de
parochiële werkgroep en pastor Frank de
Heus. De voorbereiding vindt plaats binnen
de parochie en voor alle kinderen van
Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel.
We hopen, dat alles weer kan gaan als vóór
Corona, maar als het nodig is passen we de
samenkomsten ook dit jaar weer aan. Van
wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken
met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar
willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk
laten stappen om samen het geheim van het land van God te
beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen
(en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons
vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen
met Pinksteren. Aanmelden liefst vóór 16 oktober i.v.m. het
opzetten van de organisatie.
De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige
Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven
via: https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie .
Startavond:
maandag 25 oktober, 20.30-22.00 uur, aula KBS de Wegwijzer te
Losser.
Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud):
zondag 22 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor
communicanten uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel
om 9.30 en 11.30 uur.
Voor opgave, programma en meer informatie:
https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-communie
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

Gerardus Majella
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Versoepelingen
Hoe ga jij het najaar in? Nu de coronamaatregelen zijn
versoepeld? Als vanouds? Of met nieuwe flexibiliteit? Welke
souplesse leerde het coronaregime jou? En uit welke kramp
maak jij je door quarantaine voortaan misschien makkelijker los?
Voor het eerst in een halve eeuw leeftijd was ik mij bewust van
eigen kwetsbaarheid. Naast de al langer gevoelde kwetsbaarheid
van onze parochies.
Ziekenzalvingen, uitvaarten en andere vieringen werden door de
veiligheidsmaatregelen flink ingepakt. Best beangstigend. Maar
tegelijk zo volwaardig en intiem.
Een tante van mij overleed aan Covid. Ruim anderhalf jaar
geleden. Mijn oom nam buiten het verpleeghuis afscheid. Zijn
hand tegen haar raam. Zo is ze gestorven. We mochten nog niet
in de kerk. Een heel klein gezelschap stond in wijde kring op de
begraafplaats rond haar kist. Mijn nichtje hield een toespraak.
Kort liet ik wat uit het evangelie horen. Er volgende voorbede en
absoute. En langs de weg terug een groet van de buren. Het was
klein, eenvoudig, en op afstand. Maar tegelijk zo
hartverwarmend en betrokken.
Ook de kerkelijke hoogfeesten vierden we in kleine kring. En
daar eenzelfde ervaring. Dat het intens was. En meer betrokken
op de inhoud, dan bij vieringen waarin we enorm uitpakken.
Want hoewel voor camera, toch niet voor de bühne.
Twee keer ging ik in quarantaine. Uit voorzorg. Omdat ik in de
buurt was geweest van iemand met Covid. Het deed beroep op
de monnik in mij. Nieuwe aandacht voor de binnenkant. Zonder
verlies van betrokkenheid op de parochies. Er was immers veel
telefonisch gesprek en online overleg. Dat was effectief en
verrassend nabij.
Aanpassen bij inperken maakt soepel, zo merkte ik.
Natuurlijk ben ik blij dat we weer in grote aantallen bij elkaar
kunnen komen. Daar zijn we ook van.
Van iedereen erbij, van hand in hand, van sámen door de tijd, op
weg naar de eeuwigheid.
In Covidtijd leerde ik dat we heel wat aankunnen.
En dat betrokkenheid niet zonder meer fysieke nabijheid behoeft.
Het gaat vooral om kwaliteit van aanwezigheid.
Gerardus Majella
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We brengen digitale nieuwsbrieven uit. En vieringen en
katechese via YouTube. Er is meer aandacht en nabijheid dan
verwacht.
Bovendien leerde ik opnieuw dat souplesse van leven, enorm
gebaat is bij gedurfde aandacht voor de besloten binnenkant
ervan. De innige betrokkenheid op de aanwezige werkzaamheid
van God, houdt hart en geest soepel.
Pastoor Daggenvoorde

Met de Electrocar naar Bibliotheek en Markt in
Losser
Gedurende de maanden oktober en november organiseren de
stichtingen Fundament en D’r Oet in Overdinkel bij wijze van
proef iedere donderdag een ritje met de Electrocar speciaal voor
65+ers naar Losser voor een bezoek aan de Bibliotheek en de
Markt.
De Electrocar is er ook voor mensen die minder mobiel zijn zoals
met een rollator. Er is zelfs plek voor 1 rolstoel (vooraf melden).
Vertrek is om 10.00 uur vanaf het Trefhuus in Overdinkel.
U wordt in de bibliotheek ontvangen met een kopje koffie met
iets lekkers.
Hierna kunt u rondneuzen in de bibliotheek of de markt en de
winkels in Losser bezoeken.
Vertrek vanuit het Lossers Hoes naar het Trefhuus in Overdinkel
is om 12.00 uur.
Indien hier voldoende animo voor is zullen we hier wellicht langer
mee doorgaan.
Kosten zijn € 2.50 per persoon.
Aanmelden bij: Hans Fij tel. 06 52484551
Of Marloes Luijerink tel.06 30861059

Gerardus Majella
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-x-x In memoriam x-x-x
*1943

Annemieke Scheffer-Röring

†2021

Annemieke is op 7 maart 1943 geboren. Ze was altijd positief
over haar jeugd, ondanks dat haar vader vroeg is overleden en
ze het thuis niet gemakkelijk hadden.
Annemieke was een familiemens. Ze genoot van de mensen om
haar heen. Haar man Johan was haar alles. Samen genoten ze
van hun dochters, schoonzoons en de kleinkinderen.
Na haar huwelijk zorgde Annemieke niet alleen voor haar man en
kinderen maar ook voor haar moeder.
De regie wilde Annemieke altijd zelf hebben, ze plande en
regelde alles. Dit kwam ook tot uiting in het vele vrijwilligerswerk
dat ze voor de gemeenschap van Overdinkel heeft gedaan,
V.K.A.J. , K.V.O. , Kerkbestuur, Comité Volksfeesten Overdinkel,
Gerardusbestuur, werkgroep behoud Polikliniek Losser en
gastvrouw bij de kerk. Annemieke was in deze besturen vaak de
secretaresse, veel mogen regelen, maar wel op de achtergrond.
Daarna volgde voor haar de meest waardevolle rol.
Ze werd oma en daar genoot ze ten volle van.
De kleinkinderen gingen altijd met veel plezier naar oma en opa.
Verjaardagen waren een veelbesproken iets. Gezellig en vaak
ook fel discussiërend, van de ene kant van de tafel naar de
andere. Voor elk onderwerp had ze wel een passende uitdrukking
paraat, vaak met veel humor.
De laatste week was er een van tegenstellingen.
Na de bloedtransfusie wilde ze maar één ding ………een
cheeseburger bij Mac Donalds. Wat hebben ze samen genoten.
Zoals Annemieke in het leven stond, zei ze nu ook: “Het komt
zoals het komt en daar heb je mee te dealen”. Annemieke wist
wat er komen ging. De laatste avond nam ze bewust afscheid
van iedereen. Een avond met veel lachen, het samen ophalen
van herinneringen en het samen huilen. De regie behield ze tot
het eind en ze heeft gewacht tot iedereen, die haar zo dierbaar
zijn, bij haar waren.
Voorzien van het Sacrament der zieken is Annemieke, lieve
vrouw, prachtige mama, geweldige schoonmoeder en trotse oma
op zondag 12 september vredig ingeslapen. We hadden haar
voor het laatst in ons midden op zaterdag 18 september tijdens
de uitvaartviering waarna de begrafenis plaatsvond.
Gerardus Majella
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Nabijheid door verbondenheid.
Van donderdag 14 tot en met zondag 17 oktober zal het
bedevaartsdorp Overdinkel voor de 109de keer de Gerardus
Majella Bedevaart plaatsvinden. In en met het thema, Nabijheid
door Verbondenheid willen wij u, jullie allen uitnodigen om in
geloof, hoop en liefde, deze dagen op voorspraak van de heilige
Gerardus Majella in gebed, zang en samenzijn, die
verbondenheid te vieren. Liefde, delen, nabijheid door
verbondenheid dat wil ons deze 109de bedevaart meegeven. In
die Liefde brak, deelde Jezus zichzelf om ons als Gods volk, als
pelgrims onderweg, tot Voedsel te zijn in het Heilig Brood,
gebroken en gedeeld. In een lied wordt dit uitgezongen: Breken
en delen zijn wat kan, doen wat ondenkbaar is, dood en
verrijzenis. In Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is,
mogen wij die ruimte en vrijheid ervaren. Hopend dat dit ons
Adem zal geven, Geestkracht die ons allen tot liefde, vrede en
gerechtigheid mag aansporen. Dat wij Gods nabijheid hierin
mogen ervaren in deze dagen als een zegen voor en in een
toekomst die vervuld mag zijn van de heilige Geest, die Jezus,
Gods Zoon bezielde.
Die de heilige Gerardus inspiratie gaf op zijn niet altijd
gemakkelijke levensweg. Wij wensen u,
jullie, goede dagen toe in Nabijheid door
verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris

Gerardus Majella
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Programma 109e Gerardus Majella bedevaart
Overdinkel, 14, 15, 16 en 17 Oktober 2021
Zoals we allemaal hebben kunnen lezen, zijn in de afgelopen
maanden de Corona maatregelen steeds verder versoepeld. Dat
geldt ook voor de maatregelen binnen onze kerk. Zo is de 1,5
meter afstandsregel recent losgelaten, en kunnen alle zitplaatsen
in onze kerk weer worden gebruikt. Ook de 109e Gerardus
Majella bedevaart zoals die traditioneel in Overdinkel plaatsvindt
kan dit jaar doorgang vinden, al zijn er nog wel enkele
aanpassingen in het programma
Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad Gerardus Majella
hebben we inmiddels het definitieve programma vastgesteld, en
bij deze willen wij graag iedereen daarover informeren.
Het thema voor de komende bedevaart is “Nabijheid door
Verbondenheid”, en het (aangepaste) programma is als volgt.
Donderdag 14 Oktober 2021, 19.00 uur: opening van het
Triduum met een Eucharistieviering in de kerk. Voorganger is
pastor W. Rekveld. Deze viering zal ook worden gestreamed op
het YouTube kanaal van Gerardus Majella Overdinkel via de link
https://youtu.be/XUDM06-wCSE.
Vrijdag 15 Oktober 2021: geen viering, wel is de kerk open
voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.
Zaterdag 16 Oktober 2021, 19.00 uur: gebedsviering in de
kerk verzorgd door Dynamique, is het kader van oktoberfest.
Deze viering wordt niet gestreamed, U bent van harte welkom.
17 Oktober 2021, 11.00 uur: plechtige Eucharistie viering in
het park. Voorganger is pastor W. Rekveld. Zowel vooraf als
tijdens deze viering zal er geen processie zijn door het park. Wel
kunt U op eigen gelegenheid de kapellen bezoeken en er een
kaarsje opsteken. Tijdens de viering zullen er ook
kinderactiviteiten zijn.
Zondag 17 Oktober 2021, 15.00 uur: Sluitingslof in de kerk,
voorganger is pastor W. Rekveld. Deze viering zal ook worden
gestreamed op het YouTube kanaal van Gerardus Majella
Overdinkel via de link: https://youtu.be/OG4xqY3ZjbQ.
Zoals aangegeven zal er op zondag 17 Oktober geen processie
door het park zijn, wel kunt U op eigen gelegenheid door het
mooie park lopen en bij de kapellen is er de gelegenheid om een
Gerardus Majella
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kaarsje op te steken. Ook zal er geen verkoopkraam buiten bij de
ingang van het park worden geplaatst. Verder is er op zondag 17
oktober van 10.00 tot 15.00 uur een mogelijkheid om
devotionalia te kopen in het parochiecentrum naast de kerk.
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk
is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop.
Kosten 8,50 euro.
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door
deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl. De kosten
voor een misintentie zijn € 5,=, en voor een intentie geldt een
vrije gift. U kunt de kosten overmaken naar rekening nummer:
NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v.
Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus
van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw
naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u
doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en
€5,- voor een novenekaars) over te maken naar rekening
nummer: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink,
o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw
intentie.
Net als andere jaren hebben we ook dit jaar een collecte voor de
missie. De doelen van dit jaar zijn: diverse projecten in Gambia
en het project Love care in Sri Lanka voor kansarme kinderen.
(zie elders in dit parochieblad)
Tijdens de vieringen op de zaterdag en de zondag is er een extra
collecte die bestemd is voor deze doelen.
Ook is het mogelijk om geld over te maken naar het hierboven
beschreven rekeningnummer onder vermelding van
“Missiecollecte 2021”. Een envelop in de brievenbus van het
parochiecentrum onder vermelding van “Missiecollecte 2021” kan
uiteraard ook.
Ondanks dat de 1,5 meter afstandsregel is losgelaten, wordt
eenieder uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te
houden, zowel bij de vieringen in de kerk als bij de viering in het
park. En uiteraard geldt onverminderd dat men wordt gevraagd
thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.
Bezoekers van de vieringen zowel in de kerk als in het park
hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
Gerardus Majella

[14]

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad hopen we met dit
aangepaste programma een goede gestalte te geven aan de 109e
St. Gerardus Majella bedevaart 2021. Misschien wat minder
uitbundig dan in andere jaren, maar zeker waardevol.
Met vriendelijke groeten,
Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.
Gerardus Majella geloofsgemeenschap.

Missiecollecte 2021
Gerardus Majella Bedevaart voor Gambia
De missiecollecte van dit jaar mag voor een deel zijn voor
Gambia. Al vele kinderen en gezinnen zijn geholpen door de
donaties en spullen, ook uit Overdinkel, die we verstuurd hebben
naar Gambia. Door de coronacrisis is deze hulp voor een groot
gedeelte stil komen te liggen en wij gaan begin november naar
Gambia om te kijken wat op dit moment het meeste nodig is en
het geld van de missiecollecte willen we daar dan aan besteden.
Tijdens eerdere bezoeken hebben we gezien hoe treurig de
omstandigheden op de scholen zijn en hoe belangrijk het voor de
kinderen is om onderwijs te krijgen. Voor de ouders van de grote
gezinnen is het te duur om de lesmaterialen en schooluniformen
aan te schaffen en ze kunnen ook het schoolgeld niet betalen.
Wij willen deze gezinnen helpen met donaties of goederen.
In Gambia werkt al jaren de stichting SVKO en met hen gaan we
overleggen wat we voor deze gezinnen kunnen betekenen. Zo is
het ook de bedoeling van deze stichting om naaiateliers te
bouwen voornamelijk in gebieden in de binnenlanden, zodat
jonge ondernemers een eigen bedrijf kunnen opstarten en het
Gerardus Majella
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niet meer aantrekkelijk vinden om weg te trekken, en ook hier
willen we graag financieel aan meewerken. Er zal naast de
collecte ook nog een inzameling worden gedaan om dozen te
vullen die we op zullen sturen naar de gezinnen daar. Het is de
bedoeling dat deze dozen gevuld gaan worden met voor kinderen
nuttige dingen, denk hierbij o.a. aan nieuwe schriften, etui's,
pennen, potloden, een rugtas of klein speelgoed en Engelstalige
boekjes, persoonlijke hygiëne artikelen, zoals tandenborstel en
tandpasta. Maar ook aan lang houdbare producten is veel
behoefte zoals bouillonpoeder, oploskoffie, waspoeder of
paracetamol. Achter in de kerk zullen dozen staan waar u de
artikelen die u wilt doneren kunt inleveren. Een klein gebaar,
maar vooral voor de kinderen in Gambia een betere toekomst.
Op de website van de stichting WWW.SVKO.nl vindt u informatie
en verhalen over alles wat deze stichting doet in Gambia en kunt
u zich hier ook evt.melden als u zelf een project of kind wil
sponsoren op weg naar een betere toekomst.
Spelend met speelgoed uit een
doos uit Nederland.

Een andere compound heeft de
gedoneerde lockmachine (uit
Overdinkel)
ontvangen en gebruikt deze voor
het naaiatelier.

Alvast bedankt namens de ontvangers en Bernadette & Marleen
(medewerkers Gerardus Majella bedevaart Overdinkel)

Gerardus Majella
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SRI LANKA: Gods parel in de oceaan!
De fam. Ketting, uit Werkendam, hebben door het adopteren van
hun eigen kinderen uit Sri Lanka ondervonden dat het leven in
Sri Lanka alles behalve gemakkelijk is.
Dat vele mensen in dit land het meer dan moeilijk hebben en dat
de armoede er hoogtij viert. Doordat zij contact hebben gezocht
met de zendingsorganisatie WWZ konden vanaf dat moment
maandelijks een aantal zeer arme pastors worden ondersteund.
Dit heeft geresulteerd dat erin 2001 de Stichting Love Care Sri
Lanka is opgericht met als doel de kansarme kinderen een
betere toekomst te geven!
De Stichting heeft inmiddels 155 kinderen in sponsoring. Alle
kosten die gemaakt worden voor de reizen naar Sri Lanka
worden door de fam. Ketting zelf bekostigd. Daarom kunnen al
de sponsorgelden worden ingezet voor deze kinderen en blijft er
niets aan de beruchte strijkstok hangen!
De Stichting Love Care werkt inmiddels samen met 4 zeer
betrouwbare pastors die kleine kerken in de jungle en de
binnenlanden bedienen.
Ze hebben een enorme drive om de levensomstandigheden voor
de allerarmsten te verbeteren en het evangelie te verspreiden.
Meisjes die in detentiehuizen worden gestopt omdat ze zijn
misbruikt, zwanger zijn en na de geboorte hun kindjes moeten
afstaan. Een meer dan trieste ervaring heeft doen besluiten om
hier een onderwijsproject te starten.
Verder is er ook gestart met het slaan van tube wells om de
bewoners van schoon drinkwater te voorzien.
Toch werd de wereld heel anders in 2020…corona brak uit en
velen verloren hun baan.
In dit land is geen werk …geen geld, dus echte honger! Vele
smeekbedes kwamen via de pastors binnen bij de fam. Ketting
met de vraag voor voedselpakketten.
Voor 10 euro kan 1 gezin de hele week eten! Het zijn weer de
pastors die zorgen dat de pakketten op de plek komen.
Helpt U ons helpen!!
Meer informatie kunt U lezen in de folder, die achter in de kerk
ligt, of bij Ellen Bijkerk en/of Annie Gerritzen.
www.stichtinglovecaresrilanka.nl

Gerardus Majella
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK
We nodigen u uit de vieringen weer in de kerk bij te wonen!
Do. 7 okt.

09.30 uur
Voorganger

Woco viering in de Overkant
Mia de Vries

In het weekend van 9 & 10 okt. is er geen viering.
Do. 14 okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Do. 14 okt

19.00 uur

Eucharistieviering
opening tridium Gerardus
Pastor W.Rekveld, pr.
m.m.v. dames en herenkoor
Christine en Birgit Mollink
Adele Noordkamp-olde Bolhaar

Voorganger
Acol:
Intentie:
Za. 16 okt.

19.00 uur
Gebedsviering “oktoberfest”
Verzorgt door het koor Dynamique
Intenties: Bennie Nijhof, Jan en Katrien Eertman-Santen,Gerard
en Alie Nijlant-Visser, ouders Gevers ter Denge, ouders
Poorthuis-Spraakstede
Aansluitend koffie en/of drankje
Zo 17 okt.Eucharistieviering in het Gerardus Majella Park
11.00 uur

Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Voorganger
Pastor W. Rekveld, pr.
Lektoren
Anita olde Bolhaar &
Helma Kraesgenberg
Acol.
in overleg
Intenties: Haini Welpelo, ouders Welpelo-Laubur, Gehard en
Bertie Veltmaat, Annie en Herman Hanning, Adele
Noordkamp-Olde Bolhaar, Eric Benneker, ouders BennekerSchasfoort, ouders Molthof-Reimer, Ton Molthof, ouders Sanni en
Joop Nordkamp-Bouwma, Marion Weeink-Nordkamp, Ouders olde
Heuvel-olde Beverborg, Gerard Elferink, Gerhard Bos, Ouders
Busscher-Brager, Johan Reinink, ouders olde Heuvel-Welpelo,
Gerard olde Heuvel,ouders Wolters-Nordkamp, ouders RiekertGerardus Majella
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Nordkamp, ouders Dijkhuis-Nordkamp, ouders KüpersNordkamp, ouders Oude Kempers-Riesewijk, Karin Oude
Kempers, ouders olde Bolhaar-Meierink en zoon Berhard, ouders
Grashof-Bonnes, ouders Luijerink-Deppenbroek, Herman
Luijerink, Familie Luijerink, Familie Brummelhuis, ouders VisserUitzetter, ouders Noordkamp-Beernink, Bennie en Hennie
Noordkamp, Bas de Vries, Bert Aveskamp.
Jaargedachtenis: Bennie olde Benneker, Eric Benneker,
Mevr.Molthof-Reimer
Zo 17 okt.

Do. 21 okt

17.00 uur
Voorganger

Sluitingslof
m.m.v. dames- en herenkoor
Pastor W. Rekveld, pr.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W.Rekveld

In het weekend van 23 & 24 oktober is er geen viering.
Do. 28 okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Za. 30 okt.

19.00 uur
Voorgangers

Woco viering
Alfred Westenbroek &
Liane Grothues
m.m.v. dames en herenkoor
Jaap Hesselink

intentie
Di 2 nov.

18.30 uur
Voorgangers
Intentie
Jaargedacht.

ALLERZIELENVIERING,
m.m.v. Dynamique
Mia de Vries & Anita Olde Bolhaar
Bennie Nijhof
Gerard ter Denge

Water en steen, zacht en hard, het zachte neemt zijn tijd.
Het harde wordt gepolijst, de scherpe kantjes gaan eraf.
En toch….
De steen verliest niet zijn natuur, je blijft hem voelen.
Gerardus Majella
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Soms als een kiezel in je schoen, soms hard en zwaar op je
maag.
Het water kabbelt voort, steeds anders, steeds hetzelfde
Het leven zelf, verzacht het gemis.
Maar de gemiste blijft.
Met liefde en respect gedenken wij biddend alle overledenen en
in het bijzonder diegene, die sinds 1 november 2020 in onze
parochiegemeenschap zijn overleden.
19-09-2020
08-01-2021
11-01-2021
13-01-1021
24-01-2021
01-02-2021
06-02-2021
11-02-2021
15-03-2021
14-05-2021
03-06-2021
12-06-2021
24-07-2021
12-09-2021

Nick Rikhof
Antoinette Horenberg-Bos
Willy Elshoff
Maria Hergink-Weber
Hennie Visser
Herman Luijerink
Detlef Sjeel
Jan Snippers
Adele Noordkamp- Olde Bolhaar
Gerda den Ouden-olde Beverborg
Gerda van der Heijden-Keppelink
Bennie Nijhof
Jaap Hesselink
Annemieke Scheffer-Röring

Do. 4 nov.

09.30 uur
Voorganger

Woco viering in de Overkant
Mia de Vries

Zo. 7 nov.

9.30 uur
Voorganger

Jaargedacht.

Woco / Doopviering
Pastor Berbee.
m.m.v. dames- en herenkoor
Bennie olde Benneker,
Jaap Hesselink.
Marion Weeink-Nordkamp

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

intenties

Do. 11 nov.

30
97
73
89
84
91
78
71
86
71
76
72
88
78

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

In het weekend van 13 & 14 november is er geen viering.
Gerardus Majella
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Do. 18 nov.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Za. 20 nov.

09.30 uur
Voorganger
lector
acol.
intentie
jaargedacht.

Eucharistieviering
Pastor W. Rekveld, pr.
m.m.v. dames en herenkoor
Liane Grothues
Tess Wilke
Jaap Hesselink
Marietje Dijhuis-Nordkamp

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Do. 25 nov.

In het weekend van 27 & 28 novenber is er geen viering.
Do. 2 dec.

09.30 uur
Voorganger

Wocoviering in de Overkant
Mia de Vries

Alle vieringen zijn onder voorbehoud!

Voor de meeste vieringen kunt u (gratis) abonneren:
Gerardus Majella Overdinkel:
https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Gerardus Majella
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Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL Hilversum
035 - 7729597
secretariaat@arienscomite.nl
LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2021
De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer
plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 21
november a.s.
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de
Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te
Enschede. Aanvang 11.00 uur.
Celebranten zullen zijn
Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdereparochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als
permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te
Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren
(ofs) en van het Ariëns comité.
Het thema van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus
uitgeroepen Jozef-jaar:
“Alphons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de
Heer.”
Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de
Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in
1893 door Ariëns zelf opgericht).
Rond de viering zullen de dan geldende covid 19-maatregelen
van toepassing zijn.
Hoogachtend,
het Ariëns comité

Gerardus Majella
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Training voor lectoren, nieuwe parochiële
voorgangers voor weekendliturgie én nieuwe
parochiële voorgangers bij uitvaarten

Nieuwe lectoren, nieuwe parochiële voorgangers in
weekendliturgie en bij uitvaarten, ze zijn zeer nodig en van harte
welkom in onze parochies.
We willen mensen, die daar belangstelling voor hebben,
ondersteunen door hun een training aan te bieden.
Afhankelijk van je rol in de liturgie, oefenen we in
welsprekendheid, voordracht, lezen en bidden, je bewegen in de
liturgie, het schrijven van een overweging of het voeren van een
voorbereidend gesprek voor een uitvaart.
Bij voldoende belangstelling zetten we een training op touw in
Zuidoost of eventueel in samenwerking met een ander
parochieverband in Twente.
Lector zijn of voorganger zijn in weekendliturgie of bij uitvaarten
vraagt iets van je, maar geeft ook veel.
De gemeenschap waardeert het zeer.
Bij uitvaarten is het bijzonder om bij mensen thuis binnen te
mogen komen, hun verhaal te mogen horen en daar vorm aan te
geven in de liturgie.
Heb je belangstelling, meld je dan bij
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
Met vriendelijke groet,
Frank de Heus

Gerardus Majella
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Datum

Maria Geboorte

9 oktober
Zaterdag

18.00 uur
Gebedsviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v.Vivace
Start/ Thomas
Vormsel
9.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
m.m.v. dameskoor

10 oktober
Zondag

13 oktober
Woensdag
20 oktober
Woensdag
24 oktober.
Zondag

OLV
v.d.H.Rozenkrans

Jacobus de
Meerdere

10.30 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v. herenkoor

10.00 uur
Wocoviering
P.w.Berbee
Dames- &
herenkoor

9.30 uur
Eucharistieviering
Pv.W.Rekveld
9.30 uur
Woco viering
P.w. Berbee
9.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld

10.00 uur
eucharistieviering
Past. Kortstee
Dames- &
herenkoor
Twentse viering

m.m.v.herenkoor
27 oktober
woensdag
31 oktober
Zondag

2 nov.
Dinsdag
Allerzielen

3 nov.
Woensdag

Gerardus Majella

9.30 uur
Woco viering
P.w. Berbee
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v.herenkoor
19.00 uur
gebedsviering
Parochiele
werkgroep
m.m.v.dameskoor
9.30 uur
Eucharistie
Pv. W.Rekveld

19.00 uur
gebedsviering
Parochiele
werkgroep
m.m.v. Herenkoor

19.00 uur
gebedsviering
Parochiele
werkgroep
Dames &
herenkoor
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Datum

Maria Geboorte

OLV
v.d.H.Rozenkrans

4 nov.
Donderdag
5 nov.
Vrijdag
6 nov.
Zaterdag
H.Willibrord
7 nov.
Zondag

10 nov.
Woensdag
13 nov.
zaterdag
St. Maarten
14 nov.
Zondag

17 nov.
Woensdag

21 nov.
Zondag
St.Caecilia
Chr. Koning
24 nov.
Woensdag
28 nov.
Zondag

31 nov.
Woensdag
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Jacobus de
Meerdere
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde

10.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
16.00 uur
gebedsviering
Pv. W.Rekveld
doopviering
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v. Caeciliakoor
9.30 uur
Eucharistie
Pv. W.Rekveld
19.00 uur
gebedsviering
m.m.v. Vivace
Thomasviering
9.00 uur
Eucharistie
Pv. W.Rekveld
m.m.v. Caeciliakoor
9.30 uur
Wocoviering
P.w. Berbee
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
9.30 uur
Wocoviering
P.w. Berbee
9.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
m.m.v.herenkoor
9.30 uur
Eucharistieviering
Pv.W.Rekveld

19.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
m.m.v. op Toon

10.30 uur
eucharistieviering
Em.Past. Kortstee
herenkoor

10.00 uur
Woco viering
P.w. Berbee

10.00 uur
eucharistieviering
Em.Past. Kortstee
Dames&herenkoor

10.00 uur
Eucharistieviering
Em.Past. Kortstee

